
 
Vacature: beleidsadviseur Wonen 

 

Woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer is op zoek naar een ervaren beleidsadviseur 

Wonen (36 uur).   

 

Hoe ziet je dag eruit?  

Je begint je werkdag vandaag vanuit huis. Vanwege de corona pandemie werken we nog veel vanuit 

huis en dit gaat goed. Via Teams heb je een online overleg met de manager Wonen en de teamleiders 

Wijken over het vergroten van de mogelijkheden voor huurders in schaarse woningen om door te 

stromen. Voor De Goede Woning is een van onze grootste uitdagingen de komende jaren het bieden 

van passende, duurzame en betaalbare woningen aan onze (toekomstige) huurders en met dit project 

leveren jullie daar een belangrijke bijdrage aan. Jullie bespreken de vervolgstappen om het 

projectplan te presenteren aan de stuurgroep doorstroming. Na het overleg neem je de tijd voor een 

wandeling en bel je met de communicatieadviseur om de volgende stappen te bespreken. Je hebt 

vanmiddag tijd gereserveerd in je agenda om de puntjes op de i te zetten van het doorstromingsbeleid 

en met de tips van vanmorgen in je achterhoofd heb je zin om te schrijven.  

Aan het einde van de middag sluit je aan bij een digitaal overleg van de afdeling Vastgoed. Jullie 

bespreken de mogelijkheden voor de bouw van woningen met een middenhuur. Ook die dragen bij 

aan de beoogde doorstroming. 

Morgen heb je een afspraak op kantoor en ondanks dat het thuiswerken ook voordelen heeft, verheug 

je je erop om een paar collega’s te zien.  

 

Wie ben jij? 

Na een HBO/WO-opleiding in de richting van planologie/ruimtelijke ordening of bestuurs- en 

beleidswetenschappen heb je relevante werkervaring opgedaan in een beleidsfunctie op het gebied 

van huisvesting en de sociale kant van wonen. Ervaring binnen de corporatiesector is geen vereiste. 

Wel vinden we het belangrijk dat je aantoonbaar een goed gevoel hebt bij de woningcorporatie. Je 

hebt een visie op het bieden van een passend thuis en je wilt invloed hebben door het maken van 

beleid dat past bij de ambitie en doelen van De Goede Woning.  

Je bent een proactieve en resultaatgerichte collega. Je voelt je comfortabel in de rol van adviseur en 

je weet op een natuurlijke wijze de verbinding te zoeken met je collega’s en partners. Je hebt ervaring 

met projectmanagement en je vindt het leuk om projecten te leiden en met jouw deskundigheid 

energie te brengen in een projectgroep. Als je daarnaast met een vlotte pen aansprekend beleid kan 

schrijven, dan zoeken we jou! 

 

Wat vind je bij ons? 

De Goede Woning beheert ruim 6.000 huurwoningen in Zoetermeer. Onze huurders waarderen ons 

en we zijn financieel gezond. Onze opgave lees je in ons ondernemingsplan op 

www.eenpassendthuis.nl. Onze communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is open, informeel en 

collegiaal. De Goede Woning is een lerende organisatie. We zetten continu stappen om onszelf te 

verbeteren, zodat we goed kunnen inspelen op alle veranderingen en uitdagingen, Belangrijk, want we 

streven naar een hoge klanttevredenheid.  

 

Wat bieden wij jou? 

Een veelzijdige functie als beleidsadviseur Wonen bij een woningcorporatie die zich goed op haar 

toekomst voorbereidt. Een interessante beleidsfunctie waarin je je verder kunt ontwikkelen op diverse 

gebieden. Je begint met een jaarcontract. Als we beiden blij zijn met onze match, wordt dit omgezet in 

een vast contract. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring: minimaal € 3.680 en maximaal 

€ 4.971 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (salarisschaal J van de CAO Woondiensten). 

 

http://www.eenpassendthuis.nl/


Herken je je in deze vacature? 

Mail dan voor 12 april 2021 je motivatie en cv naar vacatures@dgw.nl  

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Annemarie Derksen, manager Wonen: (079) 

343 80 00. Meer informatie over ons bedrijf lees je op www.dgw.nl en over de CAO Woondiensten op 

www.aedes.nl. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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